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Den rigtige mørtel til den valgte sten

www.weber.dk

Når du skal i gang med et byggeri, er det vigtigt for kva-
liteten af murværket, at du vælger den rigtige mørtel til 
den sten, som du har valgt. 

Både mureteknisk og styrkemæssigt er det vigtigt at væl-
ge den optimale kombination af mursten og mørteltype.

Vi har den rigtige funktionsmørtel til enhver mursten. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du 
skal i gang med et byggeri, og har brug for vej-
ledning omkring dit valg af mørtel.
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Reference – Skuespilhuset – store sal.
Teglsten med lav minutsugning 

opmuret med Weber Funktionsmørtel 
FM 5®LM Farve 1093
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RetuR
Fra Undervisningsministeriet overtog det nyoprettede ministerium for 
skabende kunst, Kulturministeriet ved sin oprettelse d. 19. september 1961 
arkitektuddannelsen, men den nye regering har sendt uddannelsen retur. 
I hvilket selskab kommer uddannelsen så nu, og hvad nu med kulturen og 
kunsten, det er jo det, der er omdrejningspunktet for arkitekters uddan-
nelse?

Da V- og K-regeringen for snart mere end ti år siden kom til, blev det 
daværende Boligministerium nedlagt, og dets aktiviteter fordelt på So-
cialministeriet og Erhvervsministeriet. I det tomrum, der opstod, har bygge-
branchen så måttet klare sig selv – hængt ud for i for ringe grad at kunne 
udføre konstruktive løsninger, der får bygningerne til at hænge sammen. 
Men nu er det slut, hele to ministerier skal der til for at afslutte ørkenvan-
dringen. Klima, -Energi- og Bygninger og By- Bolig-og Landskab er beg-
ge ministerier, der skal drage omsorg for det byggede miljø, boligsociale 
forhold, krav om energiminimering og byggelovgivning. Man kunne godt 
gøre sig overvejelser om det hensigtsmæssige i at dele byggeriets mange 
problemstilllinger mellem to ministerier.

Siden midten af 1988 har jeg haft mulighed for på denne plads at kommen-
tere tingenes tilstand, men årstallet på min dåbsattest tilsiger mig, at tiden 
er inde til, at andre tager over. Jeg håber, at læserne tager godt imod 
Susanne Ulrik, der 1. februar 2012 overtager posten som ansvarshavende 
redaktør. 

Det er mit håb, at tidsskriftet TEGL fortsætter den udvikling, der har været 
allesteds nærværende i min tid. 

Kære læsere, tak for mange gode år, jeg håber, at I stadig synes, at det er 
godt at beskæftige sig med tegl.

Søren Bøgh
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ÅRSTA KIRKE

I arbejdet med at udforme Årsta Kirke har Johan Celsing Arki-
tektkontor AB lagt vægt på at skabe koncentration og andagt 
omkring de kirkelige ritualer med brugen af klassiske byg-
ningselementer. 

Kirkerummet måler 13 x 13 meter og er i indretningen inspire-
ret af den ortodokse kirkes tradition, hvor menigheden står op 
under gudstjenesten; de murede bænke, der kanter rummet, er 
dog tænkt som siddepladser for de ældste. Den nederste del af 
murværket er udført i hvidglaseret tegl; højere oppe er væggen 
strøget med seks lag kalk. Hermed opnås en anderledes stoflig 
virkning, dér hvor menigheden kan nå og røre ved rummets 
vægge, og levende lys og solindfald spejles og reflekteres og 
oplyser de blanke overflader. Murene er massive uden dilata-
tionsfuger men med hulrum for isolering.

Årsta Kirke ligger i Stockholm Kommune og blev indviet i juni 
i år. Kirken rummer to mindre kapeller, Stilhedens og Barnets 
kapel. Også kirkens inventar er tegnet af Johan Celsing Arki-
tektkontor AB. Alterets og døbefontens placering i øst-vest 
aksen giver rummet retning og fastholder stedets mening og 
betydning, også når det anvendes til andre former for sammen-
komster end rent kirkelige. Det nye kirkerum huser op til 200 
kirkegængere og er opført i tilknytning til en eksisterende lav 
muret bygning fra 1968, der nu fungerer som menighedshus. I 
sammenføjningen af de to bygninger er der gjort meget ud af 
smelte de to sammen til en helhed, hvilket både gør sig gæl-
dende i det indre og i det ydre. Det nye, in situ støbte betonloft 
er således af samme udformning i begge bygninger, men på 
tæt hold ses det dog, at den nye bygning er opført med ny tegl 
og andet forbandt. 

Tegnestuen har hér ladet sig inspirere af den engelsk-amerikan-
ske digter W.H. Auden’s indfaldsvinkel til form og versemål:

Blessed be all metrical rules that forbid automatic responses,
Force us to have second thoughts, free from the fetters of self.

Wystan H. Auden
 (1907 - 1973)

Tekst: Susanne Ulrik • Fotos: Ioana Marinescu
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1 1/2-STENS INRE, BÄRANDE MUR

GOLVTEGEL I KOLUMBAFORMAT





AutoTile
På ’Autotile’ deltog 180 arkitektstuderende på bachelorniveau, 
og gennem eksperimentel digital formgivning designede og 
opførte de en 10.000 sten stor teglinstallation ved indgangen til 
Aros Kunstmuseum i Aarhus C. Der fokuseredes på at gentænke 
de arkitektoniske muligheder i brugen af tegl gennem anven-
delsen af avancerede digitale formgivningsprincipper i forbin-
delse med traditionel, manuel opmuring – udført på stedet af de 
studerende og under kyndig vejledning af deltagende murer-
mestre og lærlinge. 
Det anvendte grundlæggende princip cellulære automata byg-
ger på princippet om emergens – en sammenfattende teori og 
matematisk modellering af principper for selvorganiserende 
systemer – som set ved fugle i bevægelse i flok, myrers og ter-
mitters koordinerede aktivitet i kolonier eller ved menneskelig 
aktivitet i byer. Princippet sattes her i spil i forhold til dan-
nelsen af teglfacader. 
I grupper blev de studerende sat til at udvikle regelsæt for cel-
lers interaktion i computerprogrammet Microsoft Excel baseret 
på logiske argumenter (hvis, og, eller), og der blev skabt ma-
tricer, hvor hver celle i regnearket svarede til en mursten i den 
byggede installation. Hver celle ’måler’ på værdien i dens otte 
naboceller, og hvis denne ligger over eller under en bestemt 
grænse, giver det positivt udslag. Underskrider eller overskrider 
summen af nabocellernes værdier denne grænse, giver det nega-
tivt udslag. Sammenvæves alle celler i et netværk, opstår der 
en kædereaktion af beregninger, hvor cellerne danner levende 
mønstre, som formerer sig uforudsigeligt over tid. Varieres regel-
sættet for cellernes interaktion, dannes der nye vækstbetingelser 
for cellernes udslag, og herved opstår forskelligartet adfærd eller 
mønstre. 
At bruge digitale redskaber i forbindelse med tegl og murværk 
er derfor meget oplagt. Murværk er med stenenes størrelse og 
modularitet netop opbygget af mindre dele eller ’celler’ placeret 
indbyrdes i forhold til hinanden i ‘matricer’ – i mure, hvor sten er 

’rytmisk’ placerede. Dét kan falde i tråd med den digitale verdens 
logik af binære tal, og det kan så være oplagt at koble de to 
verdener sammen, så digitale strategier optræder som katalysa-
tor for en mulig gentænkning af det klassiske murværk. 
Cellulære automata medfører i sagens natur også en ny måde 
at arbejde med formgivningen på. Hvor man med en klassisk 
fremgangsmåde fastlægger facadens geometri med skitsering 
og tegning, så igangsætter man med cellulære automata i stedet 
et selvorganiserende og autonomt system, og et moment af til-
fælde og uforudsigelighed bringes ind i formgivningsprocessen.

Princippet berører også den traditionelle byggeskik i forbindelse 
med for eksempel accentuering af åbninger og afslutninger i 
murværket og nødvendigheden af statisk stabilitet. Med cel-
lulære automata accentueres eksempelvis murens overordnede 
geometri og afslutning helt ’naturligt’, idet de celler, som be-
finder sig yderligt har andre vækstbetingelser end celler inde 
på/i murfladen, der jo har et mindre antal naboceller. Hermed 
opstår en mønsterdannelse – dels en accentuering af kanter og 
åbninger, som det traditionelt ses i gesimser og konsoller og i 
skift i forbandt langs vinduer, døre og hjørner – dels opstår en 
tilpasning af det opståede mønster i forhold til den overordnede 
bygningsgeometri (langstrakt, takket, vertikalt orienteret osv). 
De cellulære systemer medfører også en ’naturlig’ regulering af 
murens statiske ligevægt, idet regelsættene for selvorganisering 
på overordnet makroniveau sikrer en ligelig fordeling mellem 
tilbage- og fremskudte sten, mens det dog på det lokale mikro-
niveau er uforudsigeligt. Herved balancerer det samlede system 
mellem på ’globalt’ niveau overordnet styring og på lokalt niveau 
en relativ uforudsigelighed ved den enkelte celle eller sten. 
Med ’Autotile’ peges altså på potentialet i anvendelsen af digi-
tale principper i skøn forening med de etablerede murertradi-
tioner, for hermed åbnes for en mulig ny udvikling og variation 
inden for teglstensarkitekturen.

Tekst og foto: Asbjørn Søndergaard

I oktober 2011 afholdt Arkitektskolen Aarhus og Egernsund Tegl en workshop, hvor 
avancerede digitale formgivningsprincipper spiller sammen med traditionel, manuel 
opmuring.
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Teglspån
Fotos: Anders Sune Berg

Tilbygningen til Sorø Kunstmuseum tegnet af Lundgaard og Tranberg Arkitekter blev indviet i slutningen af november i år. 
Udvidelsen består af tilføjelsen af en ny længe og en underjordisk udstillingsetage udformet med både tag og facader af 
ophængte teglspån – i et fint farvespil. Klimaskærmens smalle elementer danner en nærmest skællet overflade med stor dybde 
og variation og af anderledes karakter end den, der ses i en traditionelt opmuret teglflade.
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I de seneste år har Madrids bystyre forsøgt at omdanne et for-
faldent slagtehuskompleks i byen til spydspids for et kulturelt 
fremstød. Slagtehuskomplekset – en slags Kødbyen – opførtes 
oprindelig i 1920’erne af det lokale bystyre, og arkitekten Luis 
Bellido stod dengang for projekteringen af en mindre byg-
ning på området, der anvendtes til opbevaring af huder og sal-
tet kød. Et ‘ukompliceret’ hus – men dog af stor rumlig og hi-
storisk betydning; et hus, der nu skal anvendes til administra-
tion.

Estudio de arquitectura arturo franco fortæller: “Dét, der her er 
prioriteret, er udskiftningen af et tag bestående af traditionelle, 
flade tagsten, så hele strukturen – hele bygningen – forsynes 
både med nye rumligheder og med termisk og akustisk regu-
lering. Andre ombygninger var allerede i gang på området, og 
bjerge af tagsten, tømmer, puds og brokker ventede på at blive 
afhentet og transporteret til lossepladsen. Opdagelsen af, at 
der i disse bjerge faktisk skjulte sig en mulighed, blev grund-
laget for projektet. I processen med at undersøge mulige og 
fornuftige løsninger på ombygningen blev genanvendelsen 
af gamle byggematerialer bestemmende for en særlig hold-
ning til det at genanvende – som igen blev bestemmende for 
det arkitektoniske udtryk. Hvordan kan man arbejde med det 
materiale, man har fundet? Hvordan kan man arbejde med den 
flade tagsten? Hvordan stables den? Hvordan bindes stenene 
sammen? Hvad er stenenes stoflige karakteristika, hvad vejer 
de? 
Alle disse spørgsmål rejser sig. Fraværet af bindemiddel, når 
der stables, skaber nogle steder en effekt som af kniplinger, 
hvor lyset trænger igennem. Nogle sten er hele, nogle er 
halve. Hvad med hjørner og hvad med overliggere, hvor det 
er nødvendigt med åbninger i flader og vægge? Disse uni-
verselle arkitektoniske spørgsmål rejser sig – og med samme 
påtrængende nødvendighed også nødvendigheden af svar på 

spørgsmål om byggearbejdets udførelse og om imperfektionen; 
byggematerialets revner, ujævnheder og ‘knaster’ – det gamle, 
det genfundne – nødvendigheden af håndens arbejde, den men-
neskelige ‘imperfektion’ – som imidlertid også er grundlaget for 
mulig variation og liv og spil i både vægge og gulve.
Som den svenske arkitekt Ralph Erskines hytte, hvor træstam-
mer stables for at beskytte mod vinterens hårdhed, så er også 
denne ombygning bioklimatisk. Teglstenen spiller en rolle 
for den termiske og akustiske komfort, og ombygningen er 
bæredygtig i den forstand, at et anvendeligt hus her ‘genop-
findes’ ved hjælp af det forhåndenværende – med de materialer, 
der allerede er tilgængelige – på stedet. Nærmest som det ses i 
landsbyer, hvor sten samlet i terrænet gennem århundreder er 
blevet stablet til ildsteder og skorstene.
Med ombygningen tilstræbes det også at respektere en alle-
rede eksisterende rumlighed, der hidtil har tjent et givent 
formål – uden at øve overgreb mod den. Hermed hævdes det, 
at man med en given arkitektur vil være i stand til at skabe al-
ment gyldige, anvendelige rum eller rumligheder uafhængigt 
af, hvilken funktion eller tid, rummet måtte være tiltænkt eller 
udtænkt i. En klassisk tilgang til løsningen af opgaven – uden 
dog at være klassisistisk – og et eksempel på, hvordan stilarters 
udtryk kan ‘opløses’ eller ‘fortyndes’ og på, hvordan ‘allerede 
trådte stier’ genfindes. Fremdrift og fremsyn opstår gennem 
tilbageblikket – som for roerne, der bringer båden fremad, men 
i processen skuer agterud.
Oprindelig formedes den buede, spanske tagsten over en kvin-
des lår og lagdes op ved håndens kraft; med industrialiserin-
gen opstod en anden oplægningsproces og en flad sten. Nu 
anvender vi stenene i en ny sammenhæng og lægger dermed 
også grunden til muligheden for en ny forståelse og opfattelse 
af arkitekturen som en del af en kulturel og etisk oplevelse og 
erfaring”. 

Tekst: estudio de arquitectura arturo franco, oversat og redigeret af Vibeke Krogh • Fotos: Carlos Fernandez Piñar

I en mindre lagerbygning ved et gammelt kompleks af slagtehuse i Madrid er 
tagsten fjernet fra tagkonstruktionen – og bragt indendørs for dér at finde 
ny anvendelse. 
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»dårlig arkitektur 
bliver ikke bedre 

af at være 
muret«

Søren Bøgh'

København, november 2011

Interview: Kim Faber
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Da MURO’s direktør Søren Bøgh blev 
ansat for 25 år siden, var den store udfor-
dring ganske enkelt at få branchens or-
ganisationer til at tale sammen. I dag er 
samarbejdsklimaet mellem arbejdsgivere, 
arbejdstagere og producenter væsentligt 
forbedret og udfordringen en anden, me-
ner direktøren, der går på pension 1. feb-
ruar 2012. I dag drejer det sig om at føre 
både den murede arkitektur og arbejds-
metoderne ind i det 21. århundrede.

For cirka fem år siden udbød Boligselska- 
bet Slotsparken boligbyggeriet Bernts 
Have uden for Holbæk i licitation. Byg-
herren og arkitektfirmaet Henning Larsen
Architects havde besluttet, at husene 
skulle opføres af Porotherm-teglblokke. 
Porotherm, som er et tysk produkt, var 
dengang helt nyt i Danmark. Teglblok-
kene har en høj isoleringsevne, og når man 
har muret ydervæggene op af blokkene, 
der fås i forskellige tykkelser, pudser man 
på begge sider – og væggen er færdig.

Men murermesteren, der vandt licita-
tionen, fik efterfølgende kolde fødder. 
Kunne han ikke få lov at mure byggeri-
et op på den traditionelle måde med al-
mindelige tegl i stedet? Til samme pris? 
Han havde jo ingen erfaring med det nye 
materiale, byggepladsen skulle indrettes 
anderledes og hist op og kom herned. 
Nej, stod bygherre og arkitekt fast. Man 

mente det faktisk alvorligt med det nye 
produkt, og murermesteren resignerede. 
Men i stedet for at gribe chancen og lade 
sine murersvende lære det nye produkt at 
kende, valgte han at hente et hold murere 
fra Tyskland, hvor Porotherm bliver brugt 
i en stor del af byggeriet.

Søren Bøgh – nogle få uger endnu di-
rektør for Murerfagets Oplysningsråd 
(MURO) og ansvarshavende redaktør af 
tidsskriftet Tegl – fortæller anekdoten 
som et eksempel på den træghed, der i 
mange år har præget murerbranchen, og 
som den dag i dag, mener direktøren, tru-
er fagets udvikling.

»Hvis man har den holdning til nye mate-
rialer og nytænkning som murermesteren 
i Holbæk havde, kan man lige så godt 
dreje nøglen om med det samme,« siger 
Søren Bøgh.  

Når den 67-årige arkitekt fratræder sin 
stilling, kan han se tilbage på mere end 
et kvart århundrede som daglig leder af 
MURO. Et kvart århundrede, hvor bygge-
branchen har gennemgået enorme foran-
dringer – og hvor murerfaget har været 
under næsten konstant pres. 

Hvad var det for en branche, du kom ind 
i i 1986?
»En branche, der var præget af meget stor 
uenighed mellem de forskellige parter og 
som virkelig trængte til et løft på alle om-
råder – lige fra områder som indretning 
af byggepladsen til samarbejdet mel-
lem mestre og svende. Arbejdsgivere og 
-tagere skændtes bravt om stort set hvad 
som helst og havde meget svært ved at ar-
bejde sammen. Producenterne stod mere 
ude på sidelinjen og så til og forstod ikke 
helt, hvad der foregik.«

Murerfaget var vel også hårdt presset 
af det industrialiserede byggeris frem-
march?
»Bestemt. Op til 1960 havde man bygget 
det, vi i dag kalder ‘efterkrigstidens huse’; 
en fantastisk masse dejlige huse af mas-
ser af mursten. Men så satte Jens Otto 
Krag i begyndelsen af 1960’erne gang i 
det industrialiserede byggeri, betonele-
mentbyggeriet, og i hele den efterføl-
gende periode var murerfaget i og for 
sig fraværende. Dengang man skar kul-
debroerne over og ændrede på forbin-
delsen mellem for- og bagmur, blev det 
murede byggeri banket tilbage til sten-
alderen. Den murede konstruktion var 
ikke længere en statisk nødvendighed. 
Og mens murerfaget snorksov i timen og 
internt diskuterede, om murersvendene 
skulle have en krone mere eller mindre i 
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timen, så blev hele den indvendige del af 
murværket erstattet af betonelementer. 
Tilbage var kun skalmuren.«

Og så var der også enfamiliehusene, 
der blev bygget en masse af op gennem 
tresserne. Det enorme byggeboom slut-
tede dog med oliekrisen i 1973, og da 
Søren Bøgh kom til i 1986, var det murede 
byggeri marginaliseret. Fra at have været 
måden, man byggede huse på i Danmark, 
var murværk nu endt med at være en 
kompliceret og bekostelig byg-gemetode, 
og branchen var i splid med sig selv. 

»Så starten på min karriere i MURO gik 
for det første med at få parterne til at tale 
sammen. Og dernæst med at få parterne 
til at forstå nødvendigheden af at skabe 
udvikling.«

Konflikten mellem svende og mestre var 
en politisk konflikt. Og der står vel ikke 
skrevet i MURO’s formålsparagraf, at I 
skal blande jer i den slags spørgsmål?
»Nej. Men det var MURO’s opgave at 
følge med i, hvad der skete. Jeg forsøgte 
at få parterne til at indse, at samarbejde er 
en nødvendighed. I stedet for at gå ind ad 
fordøren og råbe op om, hvor store prob-
lemerne var, gik jeg ind ad bagdøren og 
forsøgte gennem samtaler og dialog at 
skabe en vilje til at løse problemerne. Ef-
terhånden lykkedes det, og i dag er situa-

tionen en helt anden – uden at vi i MURO 
i øvrigt kan bryste os af, at det hele er 
vores fortjeneste.«

Hvad var så mest afgørende for, at det 
lykkedes at få etableret et bedre samar-
bejde i branchen?
»Organisationernes sammenlægninger. 
Det gamle murerforbund blev lagt sam-
men med SID, nu 3F – som en del af byg-
ningsgruppen, hvor der også er tømrere 
og jord- og betonarbejdere. Det har med-
ført, at murerne ser sig selv og deres rolle 
i byggeriet på en helt anden måde. Og på 
arbejdsgiversiden blev de gamle Laug 
og Murermesterforeninger lagt sammen 
i Murerfagets Arbejdsgivere, der senere 
sammen med HO Byggefagenes Mest-
erforening fusioneredes til Byggeriets 
Arbejdsgivere – som sammen med En-
treprenørforeningen i dag udgør organi-
sationen Dansk Byggeri. Ingen tvivl om, 
at de sammenlægninger har ændret kul-
turen i organisationerne voldsomt i ret-
ning af meget mere fokus på samarbejde 
og en fornuftig dialog. Til stor gavn for 
faget.«

Den tredje part i MURO, Kalk- og Tegl-
værksforeningen af 1893, der repræsen-
terer producenterne, har ikke på samme 
måde udviklet sig på det organisatoriske 
plan. »Til gengæld har teglværkerne i 
min tid gennemgået en fuldstændig fan-

tastisk industriel moderniseringsproces.
Fra at der var hundrede mand på et tegl-
værk, som producerede for få mursten 
og slæbte rundt på det hele – alting var 
håndbåret – er det nu ganske få men-
nesker, der producerer det gennemindus-
trialiserede produkt, en mursten er i dag. 
Stort set ingen rører en mursten i dag, før 
emballagen bliver brudt op ude på bygge-
pladsen. Den proces er meget flot løst af 
producenterne.«

MURO blev stiftet i 1972 som et forum, 
hvor svende, mestre og materialeprodu-
center fik mulighed for at arbejde sam-
men om at udvikle faget og om at publice-
re vejledninger for teknisk korrekt udførte 
løsninger i byggeriet. Men da Søren Bøgh 
kom til, havde konflikten mellem mestre 
og svende i realiteten bremset processen. 
For eksempel var der ikke noget sam-
arbejde med arkitektskolerne eller med 
Danmarks Tekniske Universitet, og der 
blev dengang uddannet civilingeniører 
og arkitekter på stribe, som stort set ikke 
havde kendskab til muret byggeri. For at 
råde bod på det, indledte MURO i begyn-
delsen af 1990’erne et samarbejde med 
Institut for Byggeteknik på Kunstakade-
miets Arkitektskole om udviklingspro-
jektet ’Den hule mur’.

»Boje Lundgaard var dengang professor 
på Institut for Byggeteknik, og samarbej-

»Dengang man skar kuldebroerne over og 
ændrede på forbindelsen mellem for- og 
bagmur, blev det murede byggeri 
banket tilbage til stenalderen.«
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det med ham og med instituttet var fan-
tastisk frugtbart. Vi udgav en publika-
tion med samme titel som projektet, og 
anviste dér en række meget spændende 
udviklingsmuligheder. Det satte gang 
i afprøvning og udvikling af både nye 
produkter og konstruktioner. Et af vores 
postulater var, at varmetabet i et ræk-
kehus forårsaget af kuldebroer ikke var 
større end energiforbruget i en tændt 
PH5-lampe. Det var med til at sætte 
kraftig fokus på problematikken omkring 
kuldebroer. Men desværre blev alt for få 
af ideerne fra dengang ført ud i livet.«

I samme periode tog MURO desuden ini-
tiativ til et forskningssamarbejde med 
DTU og professor Mogens Peter Nielsen. 

»I løbet af ti år fik vi uddannet tre phd’er 
med speciale i det murede byggeri. I dag 
er de centralt placeret i rådgiverbranchen 
og kan derfra være med til at støtte det 
murede byggeri. Desuden udgav vi en 
lærebog i statik og bæreevne for ingeniør-
er og fik i forbindelse med det projekt sat 

gang i undervisningen. Vi har også stået 
bag forskellige kampagner, som har skul-
let fastholde bevidstheden om murerfa-
get som et fag, der er moderne og gerne 
vil være en del af nutidens byggeri.«

Det lyder, som om du og dine ansatte i 
MURO for det meste har arbejdet i kulis-
sen og støbt kugler, som branchen så 
har kunnet bruge eller lade være?
»Det er en meget præcis beskrivelse. For 
os her i huset har det været ligegyldigt, 
om branchen vidste, at det var os, der har 
sat de skibe i søen, som har været med 
til at trække udviklingen et bestemt sted 
hen.«

Kan det ikke være problematisk at ar-
bejde så meget i det skjulte i forhold til 
dem, der betaler jeres løn?
»Der er ingen tvivl om, at fordi vi ikke 
har kunnet blande os direkte i hele ud-
viklingsdebatten, har vi været mindre 
synlige i faget internt. Så på den måde 
er vi nok blevet marginaliseret en smule. 
Men det er så vores lod.«

Det har været uomgængeligt?
»Sådan har jeg følt det. Det kan godt 
være, at andre ville have gået mere lige 
på. Men jeg tror, det ville have været 
fuldstændig uacceptabelt for organisa-
tionerne, hvis vi havde været meget syn-
lige – en selvstændig magtfaktor – i ud-

viklingsprocesserne. Til gengæld har vi 
så kunnet være meget synlige i forhold 
til murerfagets kunder, dem, der køber 
murstenene: Arkitekter, bygherrer og in-
geniører. Vi har lagt mange kræfter i at få 
danskerne til at synes, at det er en god idé 
at bruge mursten.«

Hvilket fører frem til titusind kroners-
spørgsmålet: Hvorfor er det egentlig en 
god ide at bygge med mursten? 
Søren Bøgh smiler. »Det er det heller ikke 
nødvendigvis altid. Jeg vil sige det sådan: 
Det er en god idé at lave god arkitektur, 
og det at bygge med mursten skaber ikke 
nødvendigvis god arkitektur. Vi vil meget 
gerne have, at arkitekter bruger mursten 
kreativt og smukt. Men hvis de ikke evner 
det, skal de hellere bygge i andre materi-
aler. For vi kan ikke markedsføre et grimt 
muret hus, bare fordi det er muret. Det er 
min holdning, og det har været MURO’s 
holdning i min tid.« 

Men muret byggeri har også nogle objek-
tive kvaliteter, understreger Søren Bøgh. 
Blandt andet lave vedligeholdelsesom-
kostninger, lang levetid og et glimrende 
indeklima. 

»Og så er mursten jo et elsket materia-
le. Hvis man standser folk på gaden og 
spørger dem, hvilket materiale de helst 
vil bygge deres hus af, vil rigtig mange 
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»Nu mangler vi så, at MUROs ledelse sætter sig for 
bordenden og styrer den teknologiske udvikling af 
murerfaget og af murværket.«

sige mursten. Masser af mennesker el-
sker et muret enfamiliehus med gesimser 
og alverdens ting«.

Har murstenens folkelige popularitet 
ikke nærmest været en belastning for 
jer, fordi den har medvirket til, at arki-
tekter har betragtet mursten som et 
gammeldags byggemateriale? 
»Bestemt. Og at bygge med mursten er 
meget ofte tilbageskuende. Man byg-
ger med et materiale, vi har bygget med 
i tusind år og med stort set den samme 
arbejdsproces. Så man forledes meget let 
til at bygge de murede huse, som man 
byggede dem i går. Og jeg synes jo, at 
det er en katastrofe, at man i murværk-
sarkitekturen så tit gør brug af arkitek-
toniske virkemidler, som er en saga blot. 
Gesimser, stik og buer og alle den slags 
ting, som murere skal kunne udføre, når 
gamle huse skal restaureres – det kan vi 
gå og glæde os over at se på de huse, der 
allerede er bygget. Grundtvigskirken, for 
eksempel. Sådan en bliver aldrig bygget 
mere. Den står og viser håndværkets yp-
perste, og den kan vi glæde os over. «

Men vi skal også glæde os til at kom-
me til at lave noget andet og nyt. Vi skal 
bruge murstenene på en måde, der sig-
nalerer morgendag,« siger Søren Bøgh 
og nævner her Boje Lundgaard og Lene 
Tranbergs skuespilhus på Kvæsthus-

broen i København og Jan Søndergaards 
svævende murværk i B&O’s hovedsæde i 
Struer.

Søren Bøghs betoning af, hvor vigtigt det 
er, at det murede byggeri holder en høj 
arkitektonisk standard, kommer ikke ud 
af ingenting. Da han i 1986 blev ansat i 
MURO, forlod han en stilling som arki-
tekt på en af Danmarks mest meriterede 
tegnestuer, Vilhelm Lauritzen’s. Og det 
meste af sin tid i MURO har han holdt tæt 
kontakt til arkitektfaget. 

I midten af 1990’erne blev han valgt 
ind i det daværende Danske Arkitek-
ters Landsforbunds bestyrelse og sad 
desuden i foreningens bygningskun-
studvalg. Det var i de år, DAL arbejdede 
intensivt med at definere begrebet ’arki-
tektonisk kvalitet’ – et arbejde, der sene-
re dannede en vigtig del af grundlaget 
for regeringens arkitekturpolitik. Søren 
Bøgh var også i en årrække medlem af 
arkitektforeningens repræsentantskab og 
Arkitektens Forlags bestyrelse, ligesom 
han har repræsenteret arkitekterne i Stat-
ens Kunstfond og Dansk Kunstnerråd. 

»Tillidshvervene har givet mig et vidt for-
grenet og uvurderligt netværk, og et net-
værk er en vigtig ting i den her stol. Det 
er jo aldrig sådan, at man går til et møde, 
og så bliver der solgt 50.000 mursten, 

fordi man er til stede. Men man holder 
bevidstheden om murerfaget levende i 
de forskellige fora. Og jeg tror aldrig, at 
der er nogen, der har været i tvivl om, at 
jeg ud over at være arkitekt også er mu-
rer,« siger Søren Bøgh, der fik sit murer-
svendebrev i 1965.

Men god muret arkitektur kan ikke alene 
sikre branchens fremtid. Det er også nød-
vendigt, at der for alvor bliver taget fat på 
at modernisere arbejdsmetoderne, me-
ner MUROs afgående direktør. Der skal 
i langt højere grad end tilfældet er i dag 
bruges robotteknologi og udvikles nye 
værktøjer og redskaber. 

»Da jeg startede her og kom til at nævne 
ordene ’robot’ eller ’muremaskine’, var 
beskeden: “Er du ikke klar over, hvor 
mange murersvende, der går arbejds-
løse?” Vi skal sørge for, at det bliver mu-
rersvendene, der programmerer og arbej-
der med robotteknologien. Det kræver, at 
de er med rent uddannelsesmæssigt, og 
faktisk er uddannelsen fulgt godt med 
udviklingen, synes jeg. I dag kan murer-
svendene jo lave stort set hvad som helst. 
Og de har lyst til at lege med murværket 
og stille tingene sammen på en anden 
måde – i hvert fald den yngre genera-
tion. Nu mangler vi så, at MUROs ledelse 
sætter sig for bordenden og også gør 
forsøget på at styre den teknologiske ud-
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vikling for murerfaget og for murværket. 
Her på falderebet tegner der sig imidler-
tid nu en vilje til det, og det er jo positivt.«

En anledning – og en gylden mulighed 
– er den reform af efterlønnen, et flertal i 
Folketinget har gennemført, mener Søren 
Bøgh. 

»At folk i fremtiden skal blive længere på 
arbejdsmarkedet vil stille kæmpestore 
krav til murerbranchen.« 

Fordi det stadig i dag er et hårdt arbejde at 
være murer?
»Det er et forholdsvis slidsomt arbejde, 
ja. De unge, der kommer ind i branchen, 
de går til den med hiv og sving, men når 
man kommer op i 50’erne og begyndelsen 
af 60’erne, hvor tidligere generationer har 
kunnet se frem til en tidlig pensionering 
eller efterløn, så skal de nu blive ved, til 
de er 67 eller 70 år. Derfor er man nødt 
til at satse på at forbedre arbejdsmiljøet, 
og det kan kun ske med en teknologisk 
udvikling af arbejdsprocesserne. Den ud-
vikling kan fællesskabet i MURO styre. 
Og for mig at se, er det soleklart: Tag fat 
dér og bliv toneangivende.«

Derudover er der, konstaterer Søren Bøgh, 
lige nu den store fordel for branchen, 
at de arkitektstuderende på skolerne i 
Århus og København er begyndt at se ly-

set i murstenen – at finde ud af, at det lille 
modulprodukt kan bruges i helt nye arki-
tektoniske sammenhænge. 

»Vi har oparbejdet et virkelig godt samar-
bejde med arkitektskolerne. Når man vi-
ser de studerende en mursten, så vender 
og drejer de den og finder nye måder at 
bruge sten på i facader og klimaskærme.« 

Er det så slut med det traditionelle fuld-
murede hus?
»Det tror jeg kun, du kommer til at se – 
momentvis – i enfamiliehuse. Det ligger 
ikke lige for at bygge større huse som 
traditionelle fuldmurede konstruktioner. 
Der er jo også økonomi i det. Det koster 
penge at bygge kæmpestore murede kon-
struktioner, hvor man lægger een lille 
mursten oven på den anden.«

Et andet forhold, som heller ikke gavner 
det fuldmurede byggeri, er, hvad Søren 
Bøgh kalder ’isoleringstyranniet’ – at der 
partout skal proppes flere og flere milli-
meter isoleringsmateriale i husenes yder-
vægge.

»Problemet med det murede hus er, at du 
næsten altid har ti cm mursten udven-
dig og ti cm mursten indvendig, og der-
til kommer isoleringstykkelsen. Ved let-
tere konstruktioner med plader og træ er 
der måske kun to eller tre cm materiale 

på hver side af isoleringen. Så hvis man
enøjet bare øger mængden af isolering, 
bliver der i de murede huse meget min-
dre nettoareal tilbage at bo på. Derfor 
er det natuligvis nødvendigt, at MURO 
etablerer et samarbejde med andre in-
den for byggebranchen om udviklingen 
af kombinationsvægge, hvor murværk 
sammen med beton, stål, træ, glas og an-
dre materialer kan indgå som en naturlig 
del af den samlede konstruktion,« siger 
Søren Bøgh. 

Udvikling koster penge. Der skal in-
vesteres i forskning. Samtidig har vi 
en branche, der som resten af bygge-
branchen er hårdt presset af den økono-
miske krise. Hænger det sammen? 
»Vi taler ikke om en fattig branche. Der er 
råd til at satse på udvikling. Det handler 
om at blive enige om, hvor der skal satses 
og så sætte sig for bordenden. Der er in-
gen andre end MURO, der kan styre den 
proces. Alle udviklingstiltag i faget bør 
efter min mening ske på baggrund af en 
koordineringsindsats her i huset. Og kan 
vi få dette til at ske, ser det sgu’ ikke så 
dårligt ud. Så skal der nok blive bygget 
med mursten og mørtel. Ikke i den klas-
siske tradition, men på nye måder. For 
lysten til at bruge mursten er der stadig.«
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Søren Bøgh forlader Murerfagets Oplysningsråd og Forlaget Tegl den 31. januar 
2012 for at gå på pension. Han efterfølges af arkitekt m.a.a. Michael Østrup Møller, 

der tiltræder pr. 1. januar 2012. Ved samme lejlighed overtager Susanne Ulrik
funktionen som ansvarshavende redaktør af tidsskriftet Tegl efter Søren Bøgh.
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For generelt at sikre mod opfugtning af bygningsdele i facader 
og bagvedliggende gulvkonstruktioner skal bygninger hæves i 
forhold til det omgivende terræn, og der skal være fald væk fra 
bygningen. 

Drænrender eller voldgrave skal kun anvendes ud for adgangs-
døre og ved terrasser, hvor de skal opfange vand i forbindelse 
med kraftige regnskyl og tøbrud. Niveaufri adgang sikres 
bedst ved hjælp af ramper, og højdeanvisninger i BYG-ERFA 
blade og SBI-anvisning 224 skal overholdes. 

I forbindelse med eftersyn og skadesager ser vi stadig prob-
lemer med at opnå tilstrækkelig højdeforskel mellem terræn 
og overside terrændæk. Der skal være 150 mm forskel i niveau 
for at levetiden på facadebeklædning og murværk og vinduer 
og døre sikres, og de projekter, vi i dag har kendskab til, viser 
hverken entydige løsninger på udførelsen af sikringen eller 
bærer præg af, at rollefordelingen blandt rådgiverne ligger fast 
i dette spørgsmål. 

Er det arkitektens, ingeniørens eller landskabsarkitektens rolle 
at fastlægge højder og at projektere, hvordan bygningen ligger 
i terrænnet, hvordan dræn- og faldforhold etableres og hvor-
dan niveaufri adgang skal udføres? Meget ofte ender prob-
lemet hos entreprenøren, og det duer ganske enkelt ikke, fordi 
der kan være tale om ganske komplekse problemstillinger, som 
skal løses ud fra oplysninger om jordbundsforhold og om de 
disponeringer, der allerede er foretaget tidligt i projekterings-
forløbet.

Omfangsdræn eller velegnede jordbundsforhold skal sikre et 
veldrænet miljø langs med soklen under alle vejrligsforhold, 
og drænrenderne skal dels sørge for at samle vandet op, inden 
det løber ind i boligen og dels fungere som forsinkelsesbassin 
i forbindelse med tøbrud og monsunlignende regnskyl, som vi 
har oplevet så ofte i sommeren 2011. Drænrender skal derfor 
have tilstrækkelig bredde og dybde, så de har kapacitet til at 
rumme regnmængderne, indtil drænsystemet er klar til at lede 
vandet væk. Drænrenderne forhindrer sandsynligvis ikke, at 
der i perioder er vandbelastning på soklerne, og soklerne skal 
derfor suppleres med en tætning med vandtæt puds eller asfal-
tering.

I forbindelse med Boligselskabernes Landsforenings afhold-
else af Almene Boligdage 2011 i Bellacentret, har Byggeskade-
fonden fået lavet modeller i 1:1, som lige nu er vores bedste bud 
på etablering af niveaufri adgang. Modellerne viser den dræn-
rende, vi har erfaringer med: En stenrende, som er tilsluttet 
bygningens omfangsdræn og opbygget med betonkanter. 
Modellerne kan ses hos BYG-ERFA, Hillerødvejen 120 i Gil-
leleje samt fremover på byggeudstillinger og lignende.

Det har i praksis vist sig, at forsvarlig fastgørelse af skraberi-
ste over drænrenderne kan være et problem. Disse skal kunne 
optage belastningen fra kørestole og personer og være fast-
gjort sikkert til drænrenden. Fastgørelse på kanten af leca-
soklen er vanskelig som følge af affasning af soklen og mate-
rialets beskaffenhed. 

Vi foreslår derfor en løsning, hvor risten hviler på rendens 
yderste kant og på vanger, som går vinkelret på facaden med 
passende afstand. Vi forestiller os, at der kan fremstilles fær-
dige elementer i f.eks. fiberbeton, som lægges i vage i den kor-
rekte højde på et komprimeret underlag, så sætninger und-
gås. Der skal generelt tages højde for temperaturudvidelser i 
forbindelse med frost. I nogle områder af landet kan det være 
nødvendigt at grave ned til frostfri dybde, hvis de udadgående 
døre skal kunne åbnes om vinteren. 

Der findes efterhånden forskellige rendeprodukter på marke-
det lavet af f.eks. galvaniseret stål med mulighed for aflægn-
ing og fastgørelse af risten. Byggeskadefonden ser det som en 
oplagt mulighed at anvende præfabrikerede løsninger frem for 
opbygning på stedet, men også ved anvendelse af disse syste-
mer skal der være fald væk fra bygningen samt forskriftsmæs-
sigt dræn, og højden i bunden af renden skal overholde kravet 
om 50 mm fra bund af drænrenden til overside terrændæk. 
Hvis der bygges med strøgulve, medfører dette, at renderne 
skal være dybere end tilfældet er med de produkter, der indtil 
videre er hyldevare på markedet. Hvis der vurderes at være be-
hov for ind imellem at opsamle større regnmængder end nor-
malt, skal renderne måske specialfremstilles.

En umiddelbar fordel ved stålrender frem for render med sten, 
opnås i forbindelse med vedligeholdelse. Rengøring af stenren-
derne, måske udskiftning af stenene når de ‘gror til’, er nød-
vendig og besværlig. En stålrende kan rengøres relativt enkelt, 
og hvis renderne nedbrydes som følge af kontakten med mere 
eller mindre aggressiv jord, kan en simpel udskiftning ind-
bygges i driftsplanen.

I forbindelse med valg af drænrende er det vigtigt at have for 
øje, hvorvidt der er tale om et dræn- eller afløbssystem. De-
cideret afløb fra renden kræver tilslutning til en regnvands-
brønd. Det er ikke god byggeskik at tilslutte render med afløbs-
hul i stedet for slidser til drænvandsledninger, da dette vil 
medføre udvaskning af filtermaterialet og hurtig tilstopning af 
drænet. 

I SBI-anvisning 224 Fugt i bygninger s. 128 er højdekravene 
til terræn i forhold til terrændækkets overside defineret som 
150 mm fra overside terrændæk til terræn, og det er vigtigt, 
at disse krav overholdes, eventuelt skærpes, såfremt lokale 
forhold kræver dette. 



Her er Arkitektforeningens oversigt over nye ministerier og nye punkter i regeringsgrundlaget af særlig 
interesse for arkitektstanden.

Tekst: Jane Sandberg, direktør Arkitektforeningen • Foto: Laura Stamer
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By- BOLIg- Og LaNDDIstRIktsmINIsteRIum
Arkitektforeningen har gennem længere tid arbejdet for 
en bedre koordinering på by- og boligområdet. Det er der-
for glædeligt, at der nu er oprettet et By- Bolig- og Landdist-
riktsministerium med Carsten Hansen (S) som minister. Det 
nye ministerium overtager bl.a. områderne almennyttigt bolig-
byggeri og byfornyelse fra Socialministeriet og ejer- og andels-
boligområdet fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

mINIsteRIet fOR kLIma-, eNeRgI- Og BygNINgeR
Tidligere formand for den grønne tænketank Concito Mar-
tin Lidegaard (RV) er udnævnt til minister for Klima-, Ener-
gi- og Bygninger. Det er interessant at bemærke, at ministeri-
ets ressortområde er udvidet til også at omfatte bygninger, 
herunder bygningsreglementet. Concito har tidligere publi-
ceret en rapport om grøn byfornyelse og energirenovering af 
private udlejningsejendomme. Arkitektforeningen vurderer, at 
sandsynligheden for at rapportens anbefalinger bliver omsat 
til konkrete initiativer, er blevet væsentlig større med Martin 
Lidegaard ved roret.

aRkItektskOLeN fåR Nyt mINIsteRIum
Flere af de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutio-
ner flyttes fra Kulturministeriet til Ministeriet for Forskning, In-
novation og Videregående uddannelser, herunder Det Kongeli-
ge Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering og Arkitektskolen i Aarhus.

Hovedpunkter fra regeringsgrundlaget “Et Danmark der står 
sammen”:
fRemRykNINg af OffeNtLIge INvesteRINgeR
Regeringen vil sætte gang i væksten med en kickstart af dansk 
økonomi. For at styrke beskæftigelsen vil regeringen bl.a. frem-
rykke investeringer til bl.a. renovering af skoler og nedslidte 

boligområder og sikre flere investeringer i bl.a. klimatilpasning 
og energirenovering.

gRøN tILskuDsORDNINg tIL eNeRgIReNOveRINg af 
BOLIgeR
Energirigtige boliger er en central del af et bæredygtigt sam-
fund. Tværgående vil regeringen med virkning fra januar om-
danne BoligJobordningen til en grøn tilskudspulje for ener-
girenovering af boliger. Ordningen skal baseres på objektive 
kriterier og skal være nem for borgere og myndigheder at 
bruge og administrere. Energirenoveringstilskuddet erstatter 
BoligJobordningen. 

gRøN OmstILLINg
Danmark har chancen for at udvikle sig til et grønt demon-
strationsland for nye teknologier. På den måde vil regeringen 
skabe grundlaget for at bevare og udvikle nye produktions – og 
vidensarbejdspladser til erstatning for de job, som Danmark 
har mistet. Omstillingen til en grøn økonomi vil styrke Dan-
marks energipolitiske uafhængighed, skabe grundlag for nye 
job og give virksomheder et forspring på markederne for grøn 
teknologi. Den grønne omstilling skal bl.a. ske gennem et tæt 
offentligt-privat-samarbejde. Ved at opstille ambitiøse mål bl.a. 
for vedvarende energi vil regeringen tilskynde virksomheder 
til at udvikle, teste og udbrede de teknologiske løsninger.

eRHveRvsLIv
Politisk skabte rammer spiller en stadig større rolle for in-
novationen i virksomhederne. Regeringen vil fremlægge en 
strategi, der styrker innovationen i de danske virksomheder, 
bl.a. inden for nye stærke eksportområder såsom energi-, miljø- 
og velfærdsteknologi. Regeringen vil endvidere udarbejde en 
ny designstrategi, der udnytter Danmarks styrker på området, 
så Danmark kan udbygge sin position på området.



CASA FANEGO 
arq. Sergio Fanego + arq. Solano Benitez + arq. Alberto Marinoni 2002-2003
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Tekst: Sergio Fanego/Vibeke Krogh • Fotos: Leonardo Finotti

Sergio Fanego er en arkitekt, som sammen med vennerne og 
kollegerne Solano Benitez og Alberto Marinoni har tegnet et 
hus til sig selv og sin familie. Huset ligger i Paraguay – i hoved-
staden Asunción.

Bestemmende for udformningen af boligen har især været både 
hensynet til afskærmning for indblik fra naboen – et højhus med 
altaner, der nærmest læner sig ind over Fanegos parcel – og 
ønsket om lys og luftighed, uderum og privatsfære i en storby 
under varme himmelstrøg. Den smalle grund er derfor bebygget, 
så køkken og opholdsstue placeres i een ‘længe’ bagerst på 
grunden og sove- og børneværelser i en længe forrest – løftet 
op og nærmest svævende i førstesals-niveau. Den ‘svævende’ 
længe både skærmer for indblik – også for blikket ‘i det høje’ fra 
altanerne hos naboen – og kaster skygge, og et naturligt lufts-
kifte udnyttes i et afskærmet gårdrum. Med udtryksfulde synlige 
støbte, bærende bjælker og en række murede – og bevægelige – 
skiver i facaden kan huset måske opleves som et udtryk for både 
strukturel forståelse og af ’et hus i hvile’ – tæt på den modernis-
tiske tradition og med en usædvanlig konsekvent anvendelse af 
mursten i både gulv, væg og loft. Det er tilsyneladende lykkedes 
at kombinere en rumlig sammenhæng med både stor visuel og 
faktisk åbenhed  – med et varieret og stort ’forråd’ af muligheder 
for oplevelser af stemninger ved skiftende lys, farve, tempera-
tur og lyd – i høj grad en oplevelse bestemt af, at man har haft 
modet til at bruge den ’tunge’ mursten som et let og bevægeligt 
arkitektonisk element. Set med nordiske øjne er dét selvfølgelig 
hjulpet godt på vej af, at der nok ikke hér er brugt mængder af 
isolering og af, at murstenen i Paraguay er til at betale for en 
’selvbygger’ – men under alle omstændigheder et eksempel på 
en anvendelse af materialet, der kunne inspirere – måske også 
til nye landevindinger i forbindelse med brug af ’kasetter’, skiver 
eller enheder muret op med integrerede og eventuelt bevægeli-
ge komponenter – som efterfølgende monteres på stedet. 

Arkitekten Solano Benitez er født i Asunción i 1963. I 1987 
etablerede han tegnestuen Gabinete de Arquitectura med kol-
legerne José Luis Ayala og Alberto Marinoni og er aktuelt en 
internationalt anerkendt arkitekt og underviser. Ét af tegnestu-
ens arbejder bragte i 1999 Gabinete de Arquitectura blandt 
finalisterne i opløbet om den anden ’Mies van der Rohe Latin-
American architecture prize’, og i 2008 modtog Benitez ‘BSI 
Swiss Architectural Award’. 
Mario Botta var her formand for en jury bestående af bl. a. arki-
tekten Emilio Ambasz (New York) og Davide Croff, tidligere for-
mand for the Venice Biennale Foundation, og Benitez tildeltes 
prisen for ‘hans arbejders særlige udtryksfulde kraft og for deres 
nærmest gennemsigtige eller drømmeriske tolkning af den mo-
dernistiske tradition og den udprægede forståelse for den sam-
menhæng, arbejderne tager deres udgangspunkt i – geografisk 
såvel som arkitektonisk’ Mario Botta udtalte endvidere: ‘at den 
arkitektoniske udforskning, som Benitez med sine arbejder har 
gennemført i en tid med vanskelige politiske og økonomiske 
forhold og med logistiske udfordringer og stor ‘afstand’ til de 
fremstillingsprocesser, der ellers dikteres af globaliseringen, 
er af stor og bemærkelsesværdig kvalitet og betydning. Solano 
Benitez anvender hovedsagelig simple, enkle materialer – 
simple komponenter – som han finder lokalt, og dermed opnår 
han en udtryksfuld formgivning af stor virkning og poetisk 
kraft. Materialernes ’knaphed’ er omvendt proportional med 
den følsomhed og sanselighed, som arkitekten frembringer og 
formidler’. Benitez indstilledes som mulig modtager af prisen af 
en komité bestående af bl. a. arkitekterne Kengo Kuma (Tokyo) 
og Kenneth Frampton (New York). 

Andre arbejder af Benitez opført med en udpræget anvendelse 
af tegl vil blive omtalt i kommende artikler i Tegl.

Se også http://www.youtube.com/watch?v=Qp01X4KDos0
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Fotos: Laura Stamer

PROjEKT CAmPuS STRuER

Projekt Campus Struer skaber uderum for fælles oplevelser, 
kreativitet og samarbejde. I bogstavligste forstand har de tre 
institutioner Struer Museum, Struer Gymnasium og Struer Er-
hvervsskole, hidtil vendt ryggen til hinanden, og med Campus 
Struer drejede det sig derfor om:
• at vende vrangen ud – at definere et nyt fælles sted og fælles 
rum for de tre institutioner
• at skabe øget tilgængelighed mellem ‘naboerne’ med trapper 
og ramper i området, så stedet også kan fungere som genvej i 
byens almindelige flow
• og at skabe ‘steder’ og ramme om det uformelle møde og den 
spontane samtale – opstået på vejen gennem byen.
Med den røde farve fortælles historien om sammenhæng og 
forbundethed på tværs af belægninger og aptering udført i så 
forskellige materialer som asfalt, gummi og tegl.

Kristine Jensens Tegnestue

Erhvervsskolen

Struer Museum

Struer Statsgymnasium

VUC
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EN DEL AF DANSK BYGGETRADITION
Et smukt hus har altid et smukt tag. Dantegl fra Monier er en klassisk, dansk 
vingetagsten, som er blevet fremstillet på Volstrup Teglværk i mere end 100 år.

Et tag er meget mere end bare tagsten. MONIER leverer 
komplette tagløsninger, som er smukke, holdbare og sikre.  
Et ny tag gør huset smukkere og forøger dets værdi.

Vi har tag til alle hustyper, alt fra slotte til legehuse. Fra 
moderne arkitekttegnede boliger til historiske bygningsværker. 
Velkommen til MONIER.

ROOFS FOR LIVINGwww.monier.dk
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T E G LI N N O V A T I O N  O G  T R A D I T I O N
Som Skandinaviens største tegl·leverandør sikrer vi innovation og arkitektonisk frihed i byggeriet.

Med tegl, der bryder alle traditioner, og med løsninger, der åbner nye muligheder.
Den eneste tradition vi aldrig bryder, er traditionen for højeste kvalitet. Tegl ude og inde 

holder i generationer uden vedligeholdelse. Men sund fornuft behøver ikke være kedelig.

Klassisk gul
blødstrøget 

facadesten til
utraditionelt

etagebyggeri.

Se over 70 
forskellige 

facadesten på
randerstegl.dk

Fuldmuret 
boligbyggeri
med Unika
Granit til 
bl.a. pejs og
køkkenvægge.

Bankdomicil
opført i 

Unika Artemis.
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Byg med sjæl
- byg med tegl

Mursten  •  Tagsten  •  Teglblokke  •  Belægningstegl

Wienerberger A/S
Rørmosevej 85
3200 Helsinge
Tlf. 70 13 13 22
www.wienerberger.dk
info@wienerberger.dk

Til to nye bygninger på det historiske Sorø Akademi valgte 
arkitekterne Kjaer & Richter Flensborg-sten fra Wienerberger. 
Flensborg-stenene giver et karakteristisk udtryk og indpasser 
på smukkeste vis det nye byggeri i de klassiske omgivelser.

Teglsten fra Wienerberger forener danske byg-
getraditioner med et moderne arkitektonisk 
udtryk. Arkitekter vælger vores produkter for 
at tilføre byggerierne materialemæssig kvalitet, 
varme og sjæl.

Vi tilbyder et af Danmarks bredeste sortimenter 
af mursten, tagsten, teglblokke og belægnings-
tegl og producerer udelukkende på egne tegl-
værker. Dermed sikres den høje kvalitet samt et 
smukt og ensartet udseende af produkterne.

Kontakt os for at få ideer og bygge-faglig råd-
givning fra vores erfarne konsulenter eller besøg 
vores udstilling i Helsinge.


